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 ::بسم هللا الرحمن الرحيم :: 
 المقدمة

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه 
 :ومن وااله، أما بعد

فهذا بحث مختصر حول المقوالت العشر، وهي  مين المباحيث 
ذات الصييلة بييالم سل، سييل ت فيييه سريييل االختصييار ميي  الحيير  

خيالل بالميادة العلميية، وهللا سيبحا ه على سيهولة العبيارة، وعيدم اإ
 .هو المستعان

 : الموضوع ألمور، م ها و ان اختياري لهذا
ة الموضييوع بال سييبة ليي ، فلييم يسييبل ليي  دراسيية هييذه  .1 ِجييد 

، فمثل هذا البحث رافيد  وم هيل  لي  في  من قبلالمقوالت 
 .التزود حول هذه المقوالت

من األمور الت  لُبِّس بهيا عليى بعين مين هذه المقوالت  .2
يجهييل حقيقتهييا، فييالن العالسييعة ع ييدما وضييعوها جعلوهييا 

ييردة فيي   ييل شيي ف ، حتييى فيي  ذات هللا  وهييذا ميين ! مس 
الباسل الذي يجب أن ُيرد  على صاحبه، ف ان هذا البحث 

 .، والردِّ عليهممعي اً على بيان ش ف من باسل القوم

محيدود بهيذه العشير، مميا حصرية الموضوع، أع   أ يه  .3
 .ومم  اً يجعل إحصائها وتحديدها واضحاً 

، وثالثيية مسالييب، ثييم الخاتميية، وقييد قسييمت البحييث إلييى مقدميية
 :وأخيراً العهرس،  التال 

بييييان أهميييية الموضيييوع و أسيييباب اختيييياره، : ، وفيهييياالمقدمييية
 .وخسة البحث

 .الت العشر وأقسامهابيان مع ى المقو: ، وفيهالمسلب األول
 .عرن المقوالت العشر: ، وفيهالمسلب الثا  
 .موقف المسلم من هذه المقوالت: ، وفيهالمسلب الثالث

 .أبرز ال تائج: ، وفيهاالخاتمة
 .ثم العهرس المراج 

، وأن ي يييون خالصييياً لوجهيييه، ذا البحيييثأسيييهللال هللا أن ي عييي  بهييي
 .عينوصلى هللا على  بي ا محمد وعلى آله وصحبه أجم
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 بيان مع ى المقوالت العشر وأقسامها: المسلب األول 

 : مع ى المقوالت العشر: أوالً 
ت قسيييم الموجيييودات مييين حييييث هييي  إليييى جيييواهر وأعيييران، 

آخر يقوم بيه، وأميا  ما ال يحتاج ف  وجوده إلى ش ف  : فالجوهر هو
صعة من صعات الجوهر، وال يم ن أن يوجيد لوحيده : العرن فهو

 .مستقالً 
 .ومن الجوهر والعرن تت ون المقوالت العشر
فت المقوالت العشر بعدة تعريعات، م ها  :وقد ُعرِّ

يير ع هييا بييالقول إيجابيياً أو  .1  ليييات المعييا   التيي  يعب 
سلباً 
(1 )

. 

الً ف  قضيةمع ى  ل  يم ن أن ي ون محمو .2
(2 )

. 

المعيياهيم والمعييا   والصييور الموجييودة فيي  ذهيين  .3
اإ سان
(3 )

 . 

وجيد فوقهيا يوتسمى هيذه المقيوالت باألج ياس العاليية، أل يه ال 
أج اس
(  )

. 
 :أقسام المقوالت العشر: ثا ياً 

 :فال ها ت قسم إلى عشرة أقسام، ه  مسماها ما هو ظاهر من 
 .وهرالج .1

 .ال م .2

 .ال يف .3

 .اإضافة . 

 .األين .5

 .المتى .6

 .الوض  .7

 .الملك .8
                                                 

 .222: ضوابس المعرفة ( 1)
 .122: سرل االستدالل ومقدماتها ( 2)

 .، من هذا البحث1: تعريف الجوهر والعرن ( 3)
 .122: سرل االستدالل ومقدماتها (  )
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 .الععل .2

 .اال ععال .11

التسيعة ـ باسيتث اف  الجيوهر ـ  لهيا مين قسام األعلى اعتبار أن 
 .أقسام وأ واع العرن

وقد جمعها أحمد بن أحميد بين محميد السيجاع 
(1)

( هيـ1127) 
 :بقوله

في  اْلَعْشيِر َوْهيَ  َعيَرن         ُر  ــــــإن   الَمقُوالَِت  لََدْيِهْم  ُتْحصَ 
 رُ ــــَوَجْوهَ 

ل     لَُه    ُوُجود      قامَ  ياِ     بي عس   ـــــــيـَفهللاَو  ْيِر  َوالث  ََ ا         ِبياْل
 اــــَدامَ 

اِت َفَ م ْ      َواْلَ ْيُف َغْيُر قاِبل  ِبَها  أْرَتَسمْ      َما َيْقَبُل اْلِقْسَمَة بالذ 
اْلِجْسيييِم فييي  الَم ييياِن         َمَتيييى ُحُصيييول   ُخييي     أْيييين  ُحُصيييولُ 

 انِ ــــــِباألْزمَ 
َرْت     إَضاَفيييي ة     إخييييا     ـَوِ ْسييييَبة      َتَ يييير  ْة          َ ْحييييُو    أُبييييو 

 اَفهْ ــــــــلَسَ 
ِة          لُِجْزِئيييِه     َوَخييياِرج       ـــيييـَوْضييي    ُعيييُروُن  َهْيَئييية    ِبِ ْسبَ 

 هللاَْثِبتِ ــــــــفَ 
ْل          ِمْليييك  َ َثيييْوب  أو إَهييياب  ـــيييـَوَهْيَئييية    ِبَميييا   أَحييياَس   َواْ َتقَ 

 َملْ ــــــاْشتَ 
ييييهللاِْثيُر  أْن   َيْ َععِ  الَ         َتييييهللاث ر    َمييييا   َداَم  ُ ييييل   ـييييـأْن  َيْعَعييييل  الت 

َ َمالَ 
(2 )

 

الت العشر،  ما  ظم بعضهم بيتين من الشعر، ذ ر فيهما المقو
 :ليسهل حعظها على السالب، فقال

فييي  بيتيييه بييياألمس  يييان *    زييييد السوييييل األزرل ابييين ماليييك    
  ـــمت 

فهييذه عشييير مقيييوالت *      فيي  ييييده سيييف ليييواه فالتـــــــــــيييـو  
 ســـــــــــــــــوا

                                                 

. مين العليوم عيالم مشيارك في   ثيير(. شهاب اليدين)أحمد بن أحمد بن محمد السجاع ، الشافع  األزهري  (1)

آن، ال يور مشياهير الرسيل التي  في  القير فيت  الم يان في  بييان: له مؤلعات  ثيرة، م ها. توف  بالقاهرة ف  صعر
 .الموسوعة العربية، تحت ع وان أحمد: ا ظر .الساري على متن مختصر البخاري البن أب  جمرة

 138:سرل االستدالل ومقدماتها ( 2)
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" زييد"وف  هذين البيتين إشارة إلى أمثلية للمقيوالت العشير، فيـ
" االبييين"لل ييييف، و" األزرل"لل يييم، و" سوييييلال"مثيييال للجيييوهر، و

للوضي ، " مت  "للمتى، و" باألمس"لألين، و" ف  بيته"لإلضافة، و
لال ععال" فالتو "للععل، " لواه"للملك، و" ف  يده سيف"و

(1 )
. 

اليم يين إدراك أي  :يقولييون المقييوالت العشيير واضييعوا هييذهو
 .ذاوسيهللات  مزيد بيان له، تصور إدرا اً  امالً إال بها 

 

                                                 

 .28: تسهيل الم سل ( 1)
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 عرن المقوالت العشر: المسلب الثا   
في  هييذا المسلييب سيهللاعرن لهييذه المقييوالت العشير ، مبي يياً  ييل 

 : وع  م ها،  التال 
 :الجوهر: أوالً 

ف الجوهر بعدة تعريعات، م ها: تعريعه   :ُعرِّ
 .ما يقوم بذاته -أ 

 .المحل الَ   عن -ب 

.ما ثبت وقام ب عسه -ج 
(1 )

 

 :بيا ها  ما يل  قسام؛ أاليتعد   خمسة وهو ع د العالسعة 
 :ـ الجوهر العقال  1

د، و التعلييل لييه  و يسييم ى ع ييدهم بالعقييل، و هييو موجييود مجيير 
يات،  المالئ ة في ة و الماد  و التحتياج اليى  ،ن  وجودهيا مجيردالبالماد 

 .فى  شاسها و فعلها ي  ش ف ماد
 : جوهر ال عسا  ـ ال2

 ييه مييرتبس أال إ ،و هييو الموجييود المجييرد فييى ذاتييه و وجييوده
 . ها متعلقة بالبدنأال إ ،ن وجودها مجردال، فاإ سانبالمادة،  روح 

 :ـ الجوهر الجسما  3
ثالثة و له زميان و م يان و قابيل  أبعادله  الذيو هو الموجود 

عن سريل  إثباته المختلعة، و يتحقل ل ا األلوانالمتعددة و  لألش ال
عن سريل الحس، و ذلك ألن ما  در ه من األجسيام لييس  العقل ال
 أبعادهياو مين خاللهيا  سيت تج  األجسامتعرن على  أعرانسو  
 .الثالثة

                                                 

 .332: ، ضوابس المعرفة28: ، تسهيل الم سل122: سرل االستدالل ومقدماتها: ا ظر ( 1)
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 :ىأو الهيول الماديـ الجوهر  
و هو ُمْبهم التشخ  فيه سو  قابليتيه و اسيتعداده للتشيخ  ـ 

هييو موجييود فييى جمييي  ـ و  المختلعيية األ ييواعقبولييه لصييورة  أي
ي ون متشخصاً بسبب الصور ال وعية التيى تظهير فييه، و ،األجسام

 .و ل  ه فى الجمي  واحد مشترك
 :ـ الجوهر الصوري5

و لييه  ، ييواع الموجييودات المادييية الجسييما يةأو هييو م شييهللا آثييار 
 واع مختلعةأ

(1 )
. 

 :من أح ام الجواهر* 
 .قابلة للبقاف زما ين .1

 .ال تتداخل على جهة ال عوذ .2

 .تتماثل ف  الصعات ال عسية،  التحيز .3

يجوز تباي ها ف  صعات المعا  ،  الماف وال ار . 
(2)

.
 

 

 .ال م: ثا ياً 
هو َعَرن  يقبل القسمة والتقدير لذاته: تعريعه 

(3 )
. 

ال قسية والوحيدة، فال هميا (: يقبل القسيمة والتقيدير: )خرج بقول ا
ميا عيدا ال يم، ( لذاتيه)ن القسيمة، وخيرج بالقييد الثيا   وهيو ال يقبال

 .فال ه يقبل القسمة بواسسة ال م ال لذاته  السواد والبيان
 :أقسامه

 :ي قسم ال م  إلى قسمين
وهيييو ميييا  ا يييت أجيييزاؤه الوسيييسى : ال ييم المتصيييل .1

حيييدوداً مشيييتر ة،  يييل م هيييا بال سيييبة إليييى مادو يييه 
إلى مافوقه بداية  هاية، وبال سبة

( )
. 

 :وال م المتصل ي قسم ـ أيضاً ـ إلى قسمين اث ين
أي ال يم اليذي يجيوز اجتمياع : ال م قار الذات -أ 

 .أجزائه المعروضة ف  الوجود، وهو المقدار

                                                 

 .بتصرف 131-122: سرل االستدالل: ا ظر  ( 1)
 .131ـ 131: سرل االستدالل ( 2)

 .132: ، سرل االستدالل22: ، تسهيل الم سل1 3: ضوابس المعرفة: ا ظر ( 3)
 .1 3: ضوابس المعرفة (  )
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وهيييو اليييذي اليجيييوز : ال يييم غيييير قيييار اليييذات -ب 
اجتماع أجزائه المعروضة ف  الوجيود، وهيو 

الزمان
(1 )

. 

يس بييين أجزائييه الوسييسى وهييو ميال: ال يم الم عصييل .2
حيدود مشيتر ة، وهيو العيدد، فيالذا قسيم ا العشيرة ـ 
مثالً ـ إلى  صيعين،  يان عيدد الخمسية  هايية القسيم 
األول، وعدد الستة بداية القسيم الثيا  ، ولييس بيين 

القسمين حد مشترك
(2 )

. 

 :ال يف: ثالثاً 
ههو َعَرن  غير قابل للقسمة وال سبة لذات: تعريعه 

(3 )
. 

 :أقسامه
 :ي قسم ال يف إلى أربعة أقسام، وه 

وهييي  إن  ا يييت راسيييخة، : ال يعييييات المحسوسييية .1
 حيييييييالوة العسيييييييل، وحيييييييرارة ال يييييييار، فتسيييييييمى 

 .اال ععاليات، ال ععاالت موضوعاتها

وإن  ا ييت غييير راسييخة، وسييريعة الييزوال فتسييمى 
ته الالا ععاليات،  حمرة الوجه من الخجيل، وصيعر

 .من الوجل
ال يعييييات ال عسيييا يات، فيييالن  ا يييت راسيييخة تسيييمى  .2

 .َملَ ات، وإن  ا ت غير راسخة تسمى أحواالً 

التثليث للمثلث،  :ال يعيات المختصة بال ميات، مثل .3
 .أو التربي  للمرب ، و الزوجية والعردية للعدد

ال يعييييات االسيييتعدادية، فيييالن  يييان اسيييتعداداً  حيييو  . 
لين الموجييب لال قسييام القبييول فيسييمى ضييععاً،  ييال

بسهولة
(  )

. 

 :األين: رابعاً 

                                                 

 .133: سرل االستدالل: ا ظر ( 1)

 .1 3: ضوابس المعرفة ( 2)

 .133: سرل االستدالل ( 3)
 .31: تسهيل الم سل (  )
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للشيي ف باعتبييار وجييوده فيي   رنُ ْعييهييو الصييعة التيي  تَ : تعريعييه
وم ان الش ف قد ي ون م ا ياً حقيقيياً، إذا  يان  ،الم ان الذي هو فيه

جمي  سيسحه البياسن ممسي اً لجميي  السيس  الظياهر للشي ف الحيال 
يييره مهمييا  ييان، وقييد ي ييون م ا يياً غييير فيييه، حتييى اليسيي  الم ييان غ

حقيقيي ، وذلييك إذا  ييان إسييالل وجييود الشيي ف فيييه، إسالقيياً يحتمييل 
مشار ة غيره له فيه
(1 )

. 
 :أ واع األين

 :ُحصر األين ف  أربعة أ واع، ه 
 .االجتماع .1

 .االفترال .2

 .الحر ة .3

.الس ون . 
(2 )

 

 :المتى: خامساً 
رن للشي ف باعتبيار وجيوده في  ْعيه  الصعة الت  تَ  :تعريعها 
حصول الش ف ف  الزمان  ه: الزمان، وقيل

(3 )
. 

إن حييدوث الشيي ف أو وجييوده، قييد ي ييون بال سييبة إليييه حقيقييياً، 
 يزل المسير ع يد : وذلك إذا  ان مسابقاً له غيير زائيد علييه،  قول يا

شييرول الشييمس، وقييد ي ييون زمييان حييدوث الشيي ف أو وجييوده غييير 
 زل المسر ف  شهر رمضان، مي  أ يه قيد ال ي يون : ق ،  قول احقي

 زل  امل الشهر وإ ما ف  أيام ولحظات م ه
(  )

. 
 :اإضافة: سادساً 

هيي  ال سييبة العارضيية للشيي ف، بالقييياس إلييى  سييبة : تعريعهييا 
ة ة والب يييو  أخييير  ال تعقيييل إحيييداهما إال مييي  األخييير ،  ييياألبو 
(5 )

 ،
ة المت ررةوتسمى ال سب

(6 )
. 

ة، أل هما متالزمان ة بال أبو   .فال يم ن إدراك ب و 
 :الوض : سابعاً 

                                                 

 .2 3: معرفةضوابس ال ( 1)
 .135: سرل االستدالل ( 2)

 .135: ، وسرل االستدالل2 3: ضوابس المعرفة: ا ظر ( 3)
 .2 3: ضوابس المعرفة: ا ظر (  )
 .31: تسهيل الم سل ( 5)
 .136: سرل االستدالل ( 6)
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ه  الهيئة الحاصلة مين  سيبة أجيزاف الجسيم بعضيها : تعريعها 
إلى بعن، ومين  سيبتها إليى أمير خيارج   ع هيا، بيهللان تختليف تليك 

عد، بالقياس األجزاف بتلك ال سبة المواز ة واال حراف، والقرب والب
إلى جهات العالم الخارج 
(1 )

. 
اإ سييان ي ييون فيي  وضيي  القيييام ثييم يتحييول إلييى وضيي  : مثالييه

 .القعود، ثم إلى وض  اإت اف، ثم إلى وض  االستلقاف
 :الملك: ثام اً 

ئية تعييرن للجسيم بسيبب جسييم آخير، يحييس بييه أو هي: تعريعيه 
بجزف م ه، وي تقل با تقاله،  الهاب الحييوان، فهي  تحييس بيالحيوان، 

 .وت تقل با تقاله
 (:أن يععل)الععل أو : تاسعاً 

هيو تيهللاثير الجييوهر في  غييره، أثييراً غيير قيارِّ الييذات، : تعريعيه 
فهو ف  حال ما دام يؤثر
(2 )

. 
ن: مثاله   .التسخين مادام الش ف ُيسخِّ
 :(أن ي ععل)أو : اال ععال: عاشراً 

 .هو تهللاثر الش ف من غيره، مادام ف  حالة التهللاثر
ن للشي ف اليذي يتسيخن، أميا ليو اسيتقر التيهللاثر في  : مثاله التسيخ 

يييدخل فيي   الشيي ف المتييهللاثِّر فييال يييدخل تحييت مقوليية اال ععييال، وإ مييا
مقولة ال يف،  ما ف  احترال الحسب، بعد تمام االحترال
(3 )

. 
وقد مث ل الميدا   بمثال تسبيق  لهيذه المقيوالت العشير بالمياف، 

، و و ييه " يييف"، و و ييه سييائالً " ييم" ، و و ييه  ثيييراً "جييوهر"فذاتيه 
، و و ييه موجييوداً فيي  "أييين"، و و ييه فيي  اإ يياف "إضييافة"مخلوقيياً 

، و يون "وضي "و ون إ ائيه سيوياً غيير مائيل  ،"متى"زمان معين 
، و و ه اآلن بالععل يروي شياربه "ملك"إ ائه مسوراً بسوار فض  

"ا ععال"، و ون شاربه اآلن يرتوي به فعالً "فعل"
(  )

. 
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 موقف المسلم من هذه المقوالت: المسلب الثالث 
لم دومياً موقعيه الثابيت والراسيم فيميا يِجيد  مين أميور، فيال للمسي

يرفن  ل شي ف، وال يقبيُل أي  شي ف  حتيى يعرضيه عليى الشيرع، 
فميا  يان موافقياً للشييريعة اإسيالمية أخيذ بييه ، وما يان خيالف ذلييك 

 .فال
وع ييدما   ظيير إلييى الصييعات عموميياً، فهيي  فيي  إثباتهييا تقتضيي  

مقوالت ال يم ن إدراك أي تصور المقوالت العشر السابقة، وهذه ال
إدرا اً  امالً إال بها، ول ن فيما ال يم ين أن يحياس بيه في  التصيور 

فليييذلك ال توجيييه إلييييه  ،ال يم ييين أن ييييؤتى بجيييواب هيييذه المقيييوالت
سبحا ه وتعالى فال ه ال ُيسهللال عن  يعه، وال عن  مه، وال عن متاه، 

 .وال عن أي ه ـ سبحا ه وتعالى ـ 
ين، فالمقصيود بيذلك إثبيات صيعة العليو فقيس، وإذا ُسئل عن األ

زعم أن لييه جهيية تحييده وتحيييس بييه، فاإحاسيية فيي  حقييه دون أن ُييي
، و يذلك .ـي سيبحا ه وتعيالى ـ  مم وعة؛ أل ه هو الذي خلل الجهات

فهييو ال بييير المتعييال، وال يم يين أن يتصييور  بييه سييهللال ع ييهال ييم ال يُ 
مقيوالت أصيالً، أن   عي  هيذه الال يقتضي  ل ين هيذا  ،المخلول  مه

فال يقال ال  يف له، أو ال  م له، أو ال أين له، أو ال متيى ليه، ل ين 
 . ال يحيس به ش ف من هذه المقوالت: يقال

معتقد أهل الس ة والجماعة في  عليها ارت ز  ومن الر ائز الت 
قسييي  السمييي  عييين إدراك  يعيييية : أسيييماف هللا وصيييعاتهتوحييييد بييياب 

ه تمييز لعقيدة أهل السي ة عين عقييدة في، و بتلك الصعاتاتصاف هللا
عيز ـ بهة، فهللاهيل السي ة يعوضيون عليم  يعيية اتصياف البياري شيالم

، فال علم للبشر ب يعية ـ سبحا ه وتعالى ـ  يهبتلك الصعات إل ـ وجل
 ،ذات هللا تبارك وتعالى وال تعسير   ه ش ف من صعات رب ا تعالى

 ،على ش ف من ذلكأ  هللان يقال استو  على هيئة  ذا، ف ل من تجر  
فقوله من الَلو ف  الدين واالفتراف على هللا عيز وجيل، واعتقياد ميا 

سيل بيه  تياب وال ي وليم  ،لم يهللاذن بيه هللا وال يلييل بجالليه وعظمتيه
 .س ة
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 يه هللا تعيالى لبيمين العبياد في  الشيريعة  وبياً لولو  يان ذليك مس
ه حاجية فهو لم يدع ما بالمسلمين إليي ،ورسوله صلى هللا عليه وسلم

 ييه ووضييحه، والعبيياد ال يعلمييون عيين هللا تعييالى إال مييا علمهييم بيإال 
: البقرة]{ َوال ُيِحيُسوَن ِبَشْ ف  ِمْن ِعْلِمِه إاِل  ِبَما َشافَ } : ما قال تعالى

، فليؤمن العبد بما علمه هللا تعالى وليقف معه، وليمسيك عميا [255
جهله ولي ل مع اه إلى عالمه
(1 )

. 

ليوا ة فقيد تعمقيوا في  شيهللان  يعييات صيعات هللا وتقو  وأما المشبه
لييه بصيير  بصييري، ويييد : علييى هللا بَييير علييم، حيييث يقييول أحييدهم

 .اً ر بي تعالى هللا عما يقولون علواً  ، يدي، وقدم  قدم 

ولقييد سييار السييلف جميييعهم علييى م يي  الت ييييف فيي  صييعات هللا 
 :ن قولييهئل اإمييام مالييك رحمييه هللا تعييالى عييتعييالى، ولهييذا لمييا ُسيي

ْحَمُن َعلَييى اْلَعييْرِت اْسييَتَو } ،  يييف اسييتو ر أسييرل [5: سييه]{ اليير 
االسيتواف ): ثيم قيال( العيرل)رحمه هللا برأسه حتى عاله الرحضاف 

، والسيؤال جيبواإيميان بيه وا ،غير مجهول، وال يف غير معقيول
(ع ييه بدعيية

(2 )
االسييتواف غييير ): اً ضييخه ربيعيية أيشيييعيين  يورو ،

(ير معقولوال يف غ ،مجهول
(3 )

ال يوصيف ): قال اإميام أحميدو ،
صييلى هللا عليييه  هللا إال بمييا وصييف بييه  عسييه أو وصييعه بييه رسييوله

(وسلم ال  تجاوز القرآن والس ة
(  )

. 

ة سييلف األميية وأئمتهييا قييوسري): وقييال شيييم اإسييالم ابيين تيمييية
، من  بما وصف به  عسه، وبما وصعه به رسولهأ هم يصعون هللا
تمثييل،  وال تمثيل، إثبات بيال  وال ت ييف ،لي تعسغير تحريف وال
خلوقييات قييال مل، إثبييات الصييعات و عيي  ممثاليية اليييوت زيييه بييال تعس

لية ثعليى المم ،، فهيذا رد  [11: الشيور ]{ لَْيَس َ ِمْثلِِه َشْ ف  } :تعالى
ِميُ  اْلَبِصيرُ } )(، رد على المعسلة[11: الشور ] {َوُهَو الس 

5
). 

عيين تعييرف   ييه الصييعة  ئسوالعقييل قييد ييي): وقييال ابيين القيييم
بال "و يعيتها، فال ه ال يعلم  يف هللا إال هللا، وهذا مع ى قول السلف 
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البشييير، فييالن مييين ال تعلييم حقيقييية ذاتيييه  أي بيييال  يييف يعقليييه"  يييف
وماهيتييه،  يييف تعرفييه  يعييية  عوتييه وصييعاتهر وال يقييدح ذلييك فيي  

و ما أ ا ال  عرف  اإيمان بها ومعرفة معا يها، فال يعية وراف ذلك،
معا   ما أخبير هللا بيه مين حقيائل ميا في  الييوم اآلخير، وال  عيرف 

 يا عين زُ جْ فعَ  ،ن المخليول والمخليولبييحقيقة  يعيتيه، مي  قيرب ميا 
 .معرفة  يعية الخالل وصعاته أعظم وأعظم

ف يييف يسميي  العقييل المخلييول المحصييور المحييدود فيي  معرفيية 
ليه، والعليم  ليه، والقيدرة  لهيا،  يعية من له ال مال  له، والجميال  

ف الحجيياب عيين وجهييه شييوالعظميية  لهييا وال برييياف  لييه، ميين لييو  
ألحرقييت سييبحاته السييموات واألرن ومييا فيهمييا ومييا بي همييا، ومييا 

(وراف ذلك
(1 )

 . 

 .وهللا أعلم

 
 

                                                 

 .361/ 3مدارج السال ين (  1)
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 الخاتمة

وبعد هذا التسواف السيري ، تبيين ل يا أن المقيوالت العشير هي  

   ال لية الت  يم ن حملها ف  قضية، وه  الصيور والمعيا   المعا

الجيوهر : الموجودة ف  اليذهن، وأ هيا ت قسيم إليى عشيرة أقسيام هي 

وال ييم وال يييف واإضييافة واألييين والمتييى والوضيي  والملييك والععييل 

واال ععال،  ما عرف ا تعريف  ل قسم م ها، وأخيراً تبي ن ل ا موقف 

وأ ها قد ت سبل ف  حل المخلول أميا في  المسلم من هذه المقوالت، 

 .حل الخالل فال ه ال يم ن أن يسهللال بها  لها ع ه  سبحا ه وتعالى

هييذا مييا تيسيير جمعييه، أسييهللال هللا أن ي عيي  بييه ، وصييلى هللا علييى 
 . بي ا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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